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I. Artoobeteid

1. Zijn er arbodoelstetlin-
gen en is er een ar-
beidsomstandigheden-
beleid binnen het be-
drijf?

2. Heeft het bed rijf een
Preventiemedewerker?
Hoe wordt binnen het
bedrijf uitvoering gege-
ven aan de arbodoel-
stellingen en het arbo-
beleid? Hoe is verant-

woordelijk voor de uit-
voering van het arbeids-
omstandighedenbeleid

l geregeld?__ _ _, ^___
3. Heeft het bedrijf een
roken-, drank-, drugs- en
medicijnenbeleid?

4. Iserecnergonomie-
beleid?

Geen
knel-

Antwoord/ Beschnj-
ving van het Geen
knelpunt

In do school on bo-
venschools zijn er
veel verschillende
projecten. Van de
projecten wordt niet
altijd voldoende
verbinding gemaakt
met de andere be-
staande en lo-
pende zaken.

Toelichting

ln"het-aTbeidsomstandighedenbeleid dienen de doelen te staan om de risico's op
het gebiüd van veiligheid, ge7ondheid, zwangerschap en borstvoeding, ergono-
mie, agressie, geweld, seksuele intimidatie e.d. te beperken of te voorkomen. Dit
kan in een intentieverklaring. De aanpak dient volgens de arbeid hygiënische
strategie 1. het wegnemen van du bron; 2. het isoleren van de bron; 3. het ver-
minderen van de overdracht; 4. het gebruik van persoonlijke beschermingsmid-
delen. Bij nieuw- of verbouw, bij investeringen en wijziging van apparatuur, ma-
chines, grondstoffen of organisatie dient extra aandacht te zijn voor de arbeids-
omstandigheden.

De ïaken van een prevcntiemedewerker (PM) zijn: 1. Uit (laten) voeren en op (la-
ten) stellen van een RI&E, 2. het adviseren aan en samenwerken met de onder-
nemingsraad nf een soort gelijk orgaan over do maatregelen voor een good ar-
beidsomstandighedenboleid, 3. het uit (laten) voeren van de maatregelen Het
bedrijf moet de preventiemedewerker(s) faciliteren door dezi': voldoende tijd in-
formatie en ondersteuning te geven. Een arbocoördinator die deze taken uitvoert
wordt beschouwd als een preventiernedewerker. Bij bedrijven met minder dan 25
werknemers mag do werkgever zelf de taken van do preventiemedewerker uit-
voeren.

Het roken-, drank-, drugs- en medicijnengebruik beleid moet schriftelijk zijn vast-
gelegd. In het beleid moet minirnsal de doelstelling, de regels en de manier van
handhaven te staan. In verblijfs- en vorkeersrulmten mag niet gerookt worden.
Een aparte rookruimte is niet verplicht maar wel te adviseren. Extra aandacht
voor jeugdigen onder do 18 jaar. Geadviseerd wordt om het beleid in overleg met
de werknemers vast te stellen.

In het beleid moet geregeld zijn dat alleen producten ingekocht worden die vol-
doen aan do producteisen uit de Furopese productrichtlijncn, de Warenwet; de
normalisatienormen de Arbowet w de daarbij behorende besluiten en regclin-
gen. De CL-markering toont dit aan voor producten (machines, installaties ge-
reedschap ed. ) of door middel van een fabrikantverklaringen die naar oer) Nedcr-
landse besluit of norm verwijst (NRN, EN,NE-;N-EN NPR).

Prion-
tert

moge-
lijk ri-
sico,
actie
we n-

selijk

Maatregel

Zorg voor een eenduidig ar-
beidsomstandighedenbelcid
met verbinding tussen de
verschillende onderwerpen.
Communiceer periodiek
over de doelstellingen, de
missie en visie van het ar-
beidsomstandighedenbe-
leid.

Reali-
satle-
da-
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turn

ge-
reed



5. Is er beleid voor het
preventief en curatief
omgegaan met de ri-
sico's op agressie en
geweld, pesten, (seksu-
ele) intimidatie en discri-
minatie?

6. Is er beleid waarin is
geregeld welke informa-
tie en voorzieningen er
zijn voor zwangere me-
Bewerkers en welke
voorzieningen er be-
schikbaar worden ge-
steld voor borstvoeding?

De risico's op ongewenste omgangsvormen dienen vastgesteld en geanalyseerd
te worden en beperkt door maatregelen die periodiek geëvalueerd worden. On-
gewenste omgangsvormen zijn een groot arborisico. Daarom dient de werkgever
voorlichting en onderrichtte geven, een preventief beleid te voeren en curatief
nazorg te verlenen. Preventief dient een geweld en agressie registratie aanwezig
te zijn en een meldingsformulier. De gegevens dienen periodieke geanalyseerd
te worden. Het personeel dient voorlichting en training te ontvangen in het om-
gaan met ongewenste omgangsvormen zodat zij incidenten kunnen beperken
door adequaat optreden tijdens incidenten. De werkplekken, werkomgeving en
inrichting van gebouwen dient veilig te zijn. Curatief dienen werkgever en werk-
nemers samen te werken bij de aanpak. De voorzieningen dienen zodanig te zijn
dat medewerkers en leidinggevenden adequaat kunnen reageren. Niet altijd is
een incident te voorkomen. Voor de opvang en nazorg dient een protocol te zijn
voor eerste opvang en nazorg van medewerker. Bij agressie dient een daderge-
richte aanpak vastgesteld te zijn.

Tijdens de zwangerschap of tijdens de borstvoedingsperiode kunnen risico's en
verminderde belastbaarheid leiden tot schade aan de zwangerschap en aan het
(ongeboren) kind. Alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen bij indiensttreding
en periodiek geïnformeerd te worden over: het moment van melding en waar ze
met hun vragen terecht kunnen. Dit omdat niet altijd helder is dat ze zwanger is
en omdat veelal pas na de derde maand gemeld wordt. Vanaf de melding kun-
nen aanvullende maatregelen getroffen worden. Dit is vooral van belang bij het
werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia. Daarnaast dienen zij ge-
informeerd te worden dat zij bij vragen gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld
het arbeidsgezondheidskundig spreekuur van de arbodienst of een preventief
consult van de bedrijfsarts. Dit onderwerp ligt gevoeligheid voor vrouwen die on-
gewenst kinderloos zijn, nare ervaringen hebben, etc. Vrouwen die na de beval-
ling borstvoeding willen te geven dienen geïnformeerd te worden dat dit voor het
zwangerschapsverlof doorgegeven moet worden aan de werkgever zodat alle
noodzakelijke maatregelen op tijd genomen kunnen worden. De medewerker
dient geïnformeerd te worden over de risico's van en de genomen preventieve
maatregelen bij zwaar lichamelijk werk, gevaarlijke stoffen, biologische agentia,
werkstress, ploegendiensten nachtarbeid, extreme kou of hitte, geluid, trillingen,
straling, werken onder overdruk en ongevals-, agressie- en geweldtrauma's.



8. Is er een beleid om
de gezondheid en de vi-
taliteit van de medewer-
kers te bevorderen?

Er is geen leeftijds-
bewust beleid.

9. Is er voorlichting over
de arbeidsomstandighe-
den voor de nieuwe me-

dewerkers en periodiek
voor de medewerkers?

Een gezonde leefstijl draagt bij aan het mentale welzijn (bijv. bevlogenheid vitali-
teit, herstelbehoefte en stress(klachton)en een goede fysieke gezondheid (bijv.
lichaamsgewicht)). Een slechte fysieke gezondheid heeft eon negatieve invloed
op de productiviteit, werktevredenheid, Inzetbaarheid en verzuim. Een vermin-
derde gezondheid is een belangrijke risicofactor voor ziekteverzuim en productie-
verlies. De werkomstandigheden, een ongezonde leefstijl (veel ongezonde
snacks, drank, roken ed. ) spelen een rol bij het ontwikkelen van ziektes zoals
hart en vaatziekten, obesitas, suikerziekte enz.

De werkgever zorgt ervoor dat de (nieuwe) werknemers ingelicht worden over de
risico's van de werkzaamheden en ovE>r de maatregelen om de risico's te voorko-
men ofte beperken. In de praktijk blijken veel (bijna) ongevallen te ontstaan door
een gebrek aan kennis bij de medewerkers ovor de risico's en de maatregelen
(veiligheidsvoorzieningen op machines, installaties en gereedschap of werkhou-
dingen of het werken met stoffen). Bij het gebruik van pbm's en beveiligingen
moeten de werknemeis geïnstrueerd zijn over het doel, de werking en de wijze
van gebruik. De werkgever moet toezicht houden op de naleving van de instruc-
ties, voorschriften en het gebruik van persoonlijke beschermingKmiddelen. Extra
aandacht voor' jeugdigen jonger dan 18.

be-
lang-
rijk ri-
sico,
actie
nood-
zake-

lijk

Zorg voor een actief beleid
om de gezondheid en de vi-
taliteit van de medewerkers
in elke levensfase passend
en geschikt te houden.



10. Heeft het bedrijf een
volwaardige bedrijfs-
hulpverleningsorganisa-
tie?

11. Heeft het bedrijf over
een procedure voor de
melding en registratie
van bijna ongevallen en
ongevallen?

12. Is de veiligheid en
de gezondheid van be-
zoekers geborgd?

13. Is er regelmatig i
overleg over de arbeids-
omstandigheden werk- j
gever en werknemers?

De bedrijfshulpverlening in elk schoolgebouw en op alle locaties dient de georga-
niseerd te worden. Zorg dat er minimaal twee medewerkers per schoolgebouw
opgeleid zijn tot BHV'er, zodat er bij ziekte, ATV, of verplichtingen buiten de
school toch een BHV'er beschikbaar is. De eis is dat er altijd minimaal één
BHV'er aanwezig is. De organisatie van de bhv, de opleiding van de bhv"ers (ten-
minste eens per 2 jaar op herhaling), hun bereikbaarheid, beschikbaarheid, uit-
rusting en geoefendheid moeten zo zijn dat de taakvervulling onder alle omstan-
digheden geborgd is. Dat moet schriftelijk en kan in een BHV-plan. De vaststel-
ling van het BHV-plan is instemmingsplichtig voorde (G)MR. De bhv'ers moeten
zodanig zijn opgeleid dat zij het verlenen van EHBO, het beperken en bestrijden
van brand, het alarmeren en evacueren van de personen in het bedrijf, het in-
schakelen van hulpverleningsinstanties en het samenwerken met deze instanties
kunnen vervullen. Naast het opleiden van BHV'ers is het van belang dat er voor-
lichting en instructie over de BHV aan alle medewerkers en de kinderen wordt
gegeven. De wijze waarop de bhv is georganiseerd, moet schriftelijk zijn vastge-
legd en bekend zijn bij de medewerkers. Bedrijven in elkaars nabijheid (bv. be-
drijfsveizamelgebouw) kunnen afspraken maken over een gemeenschappelijke
regeling.

Het is belangrijk en in veel gevallen verplicht (bijna) ongevallen op het werk te re-
gistreren via een meldingsformulier. Medewerkers moeten op de hoogte zijn van
de meldingsprocedure. Na een ongeval dient een ongevalsonderzoek te worden
uitgevoerd. De ongevalsregistratie moet periodiek geanalyseerd worden om on-
gevallen te voorkomen. Van een ongeval dienen de omstandigheden, de oorza-
ken, de datum, het tijdstip en de plaats te worden geregistreerd. Ongevallen die
leiden tot blijvend letsel, ziekenhuis opname of de dood moeten via het mel-
dingsformulier van SZ&W gemeld worden bij de arbeidsinspectie.

Als door werkzaamheden van het bedrijf gevaar kan ontstaan voorde veiligheid
of de gezondheid van andere personen dan de werknemers moet de werkgever
doeltreffende maatregelen nemen. De beveiligings- en gezondheidsmaatregelen
gelden vaak niet of onvoldoende voor stagiaires, leerlingen, vrijwilligers, passan-
ten, bezoekers, klanten en onbevoegden. De maatregelen zijn bijvoorbeeld sig-
naleringen, afschermingen, verstrekken van Pbm's en begeleiding.

Voor de samenwerking over de arbeidsomstandigheden tussen werkgever en
werknemer heeft het medezeggenschapsorgaan de volgende rechten: 1. instem-
mingsrecht over belangrijke regelingen op het gebied van de arbeidsomstandig-
heden, 2. adviesrecht (arbobeleid, preventiemedewerker, organisatie van de
deskundige ondersteuning, het contract met de arbodienst en de organisatie van
de BHV), 3. betrokkenheid bij en recht op informatie (RI&E, adviezen van de ar-
bodienst en andere deskundigen) en 4. recht op overleg met en het vergezellen
van de Arbeidsinspectie bij bedrijfsbezoek.



14. Heeft het bedrijf een '
contract afgesloten met ,
een bedrijfsarts ofge-
certificeerde arbodienst?

15. Biedt de werkgever
de medewerkers perio-
diekeen PMO of een
PAGO aan?

-Een bedrijf dient zich door arbodeskundigen te laten ondersteunen. Het minimum
vereiste is dat er gebruik gemaakt wordt van een bedrijfsarts voor de begeleiding
van zieke werknemers, eventuele aanstellingskeuringen iin eventuele arboidsge-
zondheidskundige onderzoeken. Ook kan hot bedrijf de bedrijfsarts via de arbo-
dienst inhuren. De andere benodigde arbodeskundighRid mag een bedrijf zelf or-
ganiseren door gebruik te maken van eigen werknemers of deskundige externen.
De wcrknemorsvertcgenwoordiging hseft instemmingsrecht op de manier
waarop de deskundige ondersteuning is gerealiseerd. Ook is het mogelijk dat er
binnen de branche door de sociale partners een regeling is getroffen voor de
wijze waarop voor alle bedrijven in de branche de deskundige ondersteuning is
geregeld, bijv. door een brancheloket voor arbodcskundigheid. Wanneer er geen
Fnstemming van de werknemersvertegenwoordiging is, zal het bedrijf zich bij een
arbodienst moeten aansluiten.

be werkgever dient de werknemors eens per 2 - 4 jaar een preventief medisch
ondereoRk (PMO) of een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek
(PAGO) aan te bieden. De frequentie is eens per 2-4 jaar. Een PMO of PAGO
wordt door de arbodienst uitgevoerd. De deelname is anoniem en vrijwillig voor
de werknemer. Het is gericht op de specifieke gezondheidsrisico's van het werk
van de werknemer (bijvoorbeeld hand arm trillingen, fysieke belasting, beeld-
schermwerk, agressie). Werknemers die voor do eerste kKer wordt belast met
werkzaamheden die volgens de trilling metingen uitkomen boven de actiewaarde
of bij werknemers waar een mogBlijke trilling aandoening is geconstateerd, krijgt
de gelegenheid om vóór de aanvang van de werkzaamheden een arbeidsge-
zondheidskundig onderzoek te ondergaan. Bij een trilling aandoening wordt het
onderzoek ook aan de andere blootgestelde werknemers aangeboden.



2. VerzdmbeteM Geen
knet-
punt

ArMuwrüi Besehni-
ving van het Geen
knelpunt

TOéliÊWng Prion-
teit

Maatr&gel Reati-
satie-
da-
ten

Da-

ge"
reed

1. Is er een ziektever-
zuim registratie?

2. Zijn er afspraken over
het ziek- en hersteld
melden?

3. Zijn er afspraken over
de controle en begelei-
ding van zieke werkne-
mers?

4. Heeft het medezeg-
genschapsorgaan inge-
stemd met de regeling
van controle en begelei-
ding?

In het (geautomatiseerde) registratiesystemen dient het bedrijf of de arbodienst
hetverzuimpercentage, de meldingsfrequentie en de gemiddelde verzuimduurte
registreren van het ziekteverzuim. Een reden voor het bedrijf om dit te doen is
omdat zij zelf de loonsom in het eerste jaar moeten betalen. Het zwangerschaps-
en bevallingverzuim dient apart geregistreerd te worden omdat dit verzuim geen
maatregelen vraagt maar een grote invloed op de kengetallen kan hebben.

De werkgever moet vastleggen wanneer, hoe en bij wie de werknemer zich ziek
en hersteld moet melden. Bijvoorbeeld bij de leidinggevende en/ of de arbo-
dienst. Daarnaast moet de werkgever de afspraken over de rechten en plichten
communiceren. De werkgever is het eerste jaar verantwoordelijk voor de begelei-
ding en de controle. De werkgever (of de arbodienst) is verplicht om naast de
loondoorbetaling na 13 weken het verzuim te melden bij het UWV met een voor-
lopig re-integratieplan. De werknemer moet controle mogelijk maken en zich on-
der medische behandeling stellen.

De directe leidinggevende houdt regelmatig contact met de zieke werknemer,
zorgt ervoor dat de controle- en begeleidingsactiviteiten in gang gezet worden en
voert een terugkeergesprek bij langdurig verzuim of veel kortverzuim. Het doel
van dit gesprek is om verzuim te voorkomen, te bepalen of de arbeidsomstandig-
heden invloed hebben gehad op het verzuim en wat de achtergronden zijn van
het verzuim. Is de leidinggevende getraind in het houden van terugkeer gesprek-
ken? De begeleiding kan ook door een Sociaal-Medisch Team (SMT). In een
SMT beoordelen en bespreken een P&O-er, de bedrijfsarts en bedrijfemaat-
schappelijk werker van de arbodienst, de leidinggevende, etc. het verzuim.

De ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij kleine organisa-
ties de belanghebbende werknemers hebben instemmingsrecht over: de inhoud
van het verzuimbeleid, de regeling voor controle en begeleiding en het contract
met de arbodienst voor de verzuimbegeleiding.



3. Algemene voorzienin-
gen

1. Zijn er voldoende sa-
nitaire voorzieningen
(toiletten, urinoirs, was-
bakken, eventueel dou-
ches) en verkeren deze
voorzieningen in goede
staat van onderhoud?

Geen
knel-
punt

2. Is de schoonmaak
van de school goed ge-
regeld?

3. Is er voor het door-
brengen van de pauzes
een adequate ruimte
met bescherming voor
niet-rokers?
4. Zijn er voldoende
EHBO- en andere voor-

zieningen (brancard,
vouwbed) en/of red-
dingsmiddelen aanwe-
zig?

5. Zijn er voldoende
brandblusmiddelen, zijn
deze goed onderhou-
den, voldoende zicht-
baar en bereikbaar?

Antwoord/ Beschrij-
ving van het Geen
knelpunt

Toelichting

Er zijn voldoende goede toiletten voor personeel aanwezig. Er zijn afzonderlijke
toiletten voor jongens en meisjes. LT is een goede ventilatie/afzuiging bij de toi-
letten zodat er
geen stankoverlast is. Bij de toiletten zijn voorzieningen geregeld voor maand-
verband en de afvoer van maandverband. De wand- en vloerafwerking in de sa-
nitairc ruimten is stroef en
vlak. Hot materiaal op wanden en vloer is niet poreus. Vanuit de voorruimte van
de toiletten die bestemd zijn voor de jongste leerlingen is /'icht op een groeps-
ruimte mogelijk. Er is een toilet voor gehandicapten. De eventueol aanwezige
warmwaterkranen t. b.v. kinderen zijn voorzien van een thcrmostaat die is inge-
steld op maximaal 38 "C en alleen door het personeel is in te stellen.

Aile delen van de school worden schoongchoudRn volgens oen op schrift gesteld
programma, afgestemd op het gebruik en de functie van de ruimte. Er zijn voor-
zieningen om onderhouds- en schoonmaakmiddolen, hulpmaterialen, gerced-
schappen e.d. op te bergen in een af te sluiten ruimte. Gevaarlijke stoffen staan
achter slot on grendel. De afvalbakken in de lokalen worden het liefst dagelijks
na het einde van de lestijd geleegd in de grote afvalcontainer.

De personeelskamer is voldoende groot, rookvrije ruimte, voorzien van vol-
doende tafels en stoelen voor het doorbrengen van de pauzes.

De RHBO middelen zijn voldoende, voorzien van een duidelijk zichtbare instruc-
ties voor eerste hulp en het alarmnummer. Aanwezig is tenminste één goedge-
vulde verbandtrommel op een voor iedereen bekende en goed bereikbare plaats
op de juiste manier gemarkeerd. Rij de praktijklokalen is een verbandtrommel
aanwezig. De inhoud van de verbandtrommels wordt regelmatig gecontroleerd
op volledigheid, de houdbaarheidsdatum van de middelen en dit wordt in een
logboek bijgehouden. De EHBO-ruimte kan eenvoudig vrijgemaakt en afge-
schermd indien dit nodig is. De FHBO.-middelen (verbanddoos, brancard, 1=HBO-
lokaal, posters) zijn snel bereikbaar, goed zichtbaar en herkenbaar.

Er dient per etage minstens minste één goed zichtbaar, bereikbaar, gemarkeerd
en geschikt brandblusmiddel aanwezig te zijn, geplaatst in de vluchtwegen. Jaar-
lijks worden de brandblusmiddelen gecontroleerd en gekeurd.

Pnon- Maalrege! Reali-
sat»-
da-
turn

Da-
turn

fl®-
reed



6. Zijn er bruikbare en
brandveilige (nood)uit-
gangen aanwezig en
zijn deze voldoende ge-
markeerd en verlicht?

7. Zijn ladders, trapleren
of verplaatsbare trappen
stabiel, gekeurd in
goede conditie, niet
glad, niet geverfd en
goed opgesteld?

8. Zijn goederen of stof-
fen veilig gestapeld
(geen risico voor inzak-
ken, verschuiven ofom-
vallen)?
9. Is de toegang, het ter-
rein en de looproutes in
de school veilig en zon-
der gevaar?

Er is een ontruimingsplan en nooduitgangen en vluchtroutes zijn voorzien van of-
ficiële bewegwijzering, vrij zijn van obstakels en verlicht met een verlichtings-
sterkte op vloerhoogte van ten minste 10 lux, aangesloten op een voorziening
voor noodstroom die binnen 15 seconden na het uitvallen van de elektriciteit ge-
durende ten minste 60 minuten een verlichtingssterkte kan geven van 1 lux.
Ruimten met een verhoogd risico hebben twee uitgangen die ten minste 5 meter
uit elkaar liggen, bij voorkeur tegenover elkaar. Geschikte ramen, luiken e. d. mo-
gen, als nooduitgang gebruikt worden maar schuif-en draaideuren niet. Brand-
gangen en noodtrappenhuizen moeten vrij van rook gehouden kunnen worden
en evenals de branddeuren van brandwerend materiaal zijn vervaardigd. Geheel
transparante deuren moeten van een markering op ooghoogte voorzien zijn.
Klapdeuren dienen van een doorzichtig deel te zijn voorzien.

Ladders zijn in goede conditie en worden op de juiste manier gebruikt. Dus niet
geverfd, vrij van vet, onder een hoek van 70 tot 75 graden opgesteld, steken ten
minste 1 meter uit boven de toegang. Trapleren hebben een handgreep of steun
ten minste 60 cm boven de hoogste trede. Wanneer een ladder voor een deur
wordt geplaatst, dient de deur geblokkeerd te zijn. Wanneer een ladder voor een
raam wordt geplaatst, dienen er dwarssteunen te zijn.

Kasten en stellingen zijn deugdelijk, voldoende stabiel en verankerd, en planken
worden niet overbelast. Alle stapelingen moeten stabiel zijn en beveiligd tegen
instorten, verschuiven of omvallen b.v. met stapelhulpmiddelen (rekken, pass-
tukken). Vloeren waarop gestapeld wordt, dient stabiel en effen te zijn.

Schoolterrein en schoolgebouw zijn voor iedereen goed en veilig toegankelijk.
Uitgangen van het schoolterrein naarde openbare weg zijn overzichtelijk in ver-
band met het verkeer. De toegang en de looproutes dienen vrij te zijn van obsta-
kels en voldoende breed voor het aantal gebruikers. De minimummaat is: 0, 85
breed x 2, 3 m hoog (Bouwbesluit, voor nieuw te bouwen gebouwen). Voor het
verkeer van en naar school, de toegang tot het plein en de school zijn duidelijke,
afgebakende en veilige routes voor voetgangers, fietser en overig verkeer. Er
zijn regels voor het plein (niet fietsen), de fietsenstalling, het halen en brengen
van de kinderen van en naar school door de ouders (bij voorkeur niet met de
auto) en ouders worden periodiek geattendeerd op de verkeersregels van de
openbare weg (dubbel parkeren, op de stoep ed.). De gevaren voor uitglijden
door een gladde vloer, struikelen over obstakels en vallen door verhogingen zijn
voldoende tegen gegaan.



10. Zijn de speelmateria-
len en de spüeltoestel-
len veilig, worden ze pe-
riodiek onderhouden en
gekeurd?

11. Zijn de automatische j
deuren voor voetgan- i
gers voldoende veilig?

11. Zijn gevaarlijke
plaatsen en/ of grote
glazen oppervlakten dui-
delijk gemarkeerd?

12. Zijn de asbest (ver-
dachte) plaatsen geïn-
ventariseercf, is in het
onderhoudsplan aan-
dacht voor asbest, wor-
den derden en mede-

werkers geïnformeerd bij
werkzaamheden over de
plaatsen en de risico's
en wordt asbest op de
juiste wijze verwijderd?

13. Zijn de juiste vcrze-
keringen afgesloten voor
ongewilde gebeurtonis-
sen?

14. Kunnen derden vei-

lig de school bezoeken?

Nieuwe speeltoestellen zijn voorzien van een CE-markering en worden jaarlijks
door een deskundige geïnspecteerd, onderhouden en gekeurd. De speeltoR stel-

Ion zijn stevig in do grond verankerd, geschikt voor de doelgroep, afgeschermd
tegen spontaan inlopen, zijn goed onderhouden, stevig en zonder gebreken. Er
is een logboek bij ieder speoltoostel. Plaatsen waar valgevaar bestaat door het
vallen van een specltoestel zijn voorzien van een geschikte ondergrond. De on-
dergrond is van een zacht materiaal, zand, gras, houtschaafsel of rubber tegels.
Zandbakkcn wordon afgedekt en periodiek ververst. De gymtoestollen zijn perio-
diek gekeurd en zonder gebreken. Het onderste gedeelte van de wanden in de
peutergymzaal is glad of is afgeschermd. Scherpe randen en uitstekende dolen
zijn afgeschermd. De beglazing is van veiligheidsglas. De aangrenzende berging
wordt gebruikt en is voldoende groot voor de toestellen.

Automatische draai- en schuifdeuren dienen een CE-markering te hebben en
jaarlijks te worden gekeurd en onderhouden. Knollen of pletten mag niet zijn en
de aandrijfkracht is kleiner dan 1fi0 N. Bij uitvallen van do stroom moeten de
deuren met de hand geopend kunnen worden of automatisch in de geopende
stand gaan staan.
De ramen zijn voorzien van voiligheidsglas op do juiste plaatsen. C26Plaatsen
waar het gevaar bestaat getroffen te worden door vallende voorwerpen zijn voor-
zien van waarschuwingsbordon volgens de' Arboregeling te worden afge-
schcrmd. Markeringen van grote glazen panelen zijn nodig om te voorkomen dat
mensen hier tegenop lopen. Markeren kan door plakkera op ooghoogte aan te
brengen.

De school (vloer- en dakbedekking, Cv-installatie, isolatiemateriaal) is gecontro-
loord op de aanwezigheid van asbest indien de school voor 1 januari 1994 in ge~
bruik is genomen. Het asbestinvontarisatierapport is door een erkend bedrijf op-
gesteld. DR maatregelen uit het rapport zijn genomen. De asbesthoudende mate-
rialen leveren geen gevaar voor de gezondheid op. Informeer het personeel en
derden die onderhoud uitvoeren op de plaatsen die asbost (verdacht) zijn. Scha-
kei voor het werkzaamheden of hot verwijderen van asbest een gecertificeerd
bedrijf in voor de asbestinventarisatie en de asbestvorwijdering. Neem contact
op met de gemeente voor de eisen en de bonodigde asbest (sloop) verguniiing.

Voor een ongeluk zonder dat een er een aansprakelijke is, is een ongevallen ver-
zekering worden afgesloten. Voor schade aan eigendommen is een zaakschade-
verzekering worden afgesloten. Voor toegebrachte schade is een wettelijke
ansprakelijkheidsverzekering (WA) worden afgesloten.

De Arbowet verlangt van de school dat naast de eigen medewerkers ook andere
mensen (aangeduid met de term: derden) veilig en gezond het schoolgebouw
kunnen binnenkomen en verlaten, uit zij alle mensen die niet bij de school in
dienst zijn, leerlingen, ouders en anderen. De bescherming van derden is niet
vrijblijvend. Bij een ongeval van een derde is de school aansprakelijk indien het
ongeyaj te wijten is aan de onveiligheid van do arbeidsomstaridighcdfin.



15. Zijn de elektrische
voorzieningen deugde-
lijk aangelegd en wor-
den deze veilig onder-
houden?

16. Zijn chemicaliën en
brandstoffen op een vei-
lige wijze opgeslagen en
voorzien van adequate
aanduidingen?

17. Is het gymnastieklo-
kaal veilig en geschikt in
gebruik?

18. Zijn er maatregelen
uitgevoerd ter voorko-
ming van legionella?

Elektrische voorzieningen moeten goed zijn afgeschermd. Schakelkasten, voor-
zien van de tekening van elektrische installatie en groepsindeling, zijn afsluit-
baar. Voorzieningen zijn uitgevoerd volgens NEN 1010 en regelmatig gecontro-
leerd en onderhouden conform de NEN 3140.

De opslagkasten/ruimten dienen goed afsluitbaar, voorzien van markering,
brandbestendig en geventileerd zijn. Voor lekkage en morsen dient een veilige
opvangmogelijkheid te bestaan. Een overzicht van gevaarlijke stoffen is hierbij
aanwezig is met [ door de leverancier gepubliceerde ] veiligheidsinstaicties. Zie
ook PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) en NRB (Nederlandse richtlijn
bodembescherming).

Alle leerkrachten die gymles geven zijn daarvoor bevoegd. Jaarlijks vindt er een
veiligheidscontrole plaats van het gymnastieklokaal en de gymnastiektoestellen.
De beglazing bestaat uit veiligheidsglas. Er is een EHBSO-trommel aanwezig.
Verlichtingsarmaturen, klok en dergelijke zijn beschermd tegen beschadigingen.
Het onderste gedeelte van de wanden is glad of afgeschermd. De gymtoestellen
zijn in goede staat, vrij van beschadigingen en worden periodiek onderhouden.
De berging is geschikt en voldoende groot voor het opbergen van de materialen.

De legionellabacterie vermenigvuldigt zich in de waterleiding, in stilstaand water
van 25 tot 55°C. Besmetting vindt plaats door inademing. U dient een inventari-
satie te maken van de plaatsen waar kans op legionellavorming mogelijk is en de
beheersing van het risico vastleggen in een legionellabeheersplan.



Geluid Geen
knel-
punt

Antwoord/ Beschnj-
ving van het Geen
knelpunt

1. Is de geluidsterke tij-
dens het werk minder
dan 80 dB(A)?

2. Is er geen hinder van
geluid tijdens de werk-
zaamheden?

3. Is er periodiek een
doeltreffende voorlich-
ting over de gevaren
van hoge geluidsterk"
tes?

-r -

Toelichting Pnon-
tert

Een gewogen gemiddelde geluidssterkte [LM ,,} van 80 dB(A) is vergelijkbaar
oen brommer die op 7, 5 m afstand langs rijdt. De goluidsterkte van machine, ge-
reodschap en de omgeving dient minder dan 80 dB(A) te zijn. Indien dat niet hot
geval is dient de werkgever passende gehoorbeschermingsmiddelen ter beschik-
king te stellen en periodiek een gehoor controle. Vanaf een geluidsterkte van 85
dB(A) moet het schadelijk geluid worden bestreden en moeten gehoorbescher-
mingsmiddelen verplicht worden gedragen. Plaatsen waar het geluidsniveau
deze grens overschrijdt, moeten worden afgebakend en gemarkeerd. Handge-
reedschappen die de werknermir blootstellen aan geluidsniveaus boven 85
dB(A), dienen eveneens van een duidelijke markering te zijn voorzien.

Geluidshinder belemmert de communicatie en verstoort de concentratie. De
richtlijnen uit de NPR 3438 kennen een streefwaarde en een maximaal toelaat-
bare waarde (10 dB(A) hoger) afhankelijk van het soort werk. De streefwaardes
voor kantoorwürk en lesgeven is 35 dB(A) - 45 dB(A). Er wordt geen hinder on-
dervondon van verkeerslawaai, ventllatiesystemen en andBro lokalen. De akoes-
tiek en verstaanbaarheid worden als goed ervaren.

Bij een hoog achtergrondgeluidsnivcau en bij verkeerd gebruik van hun stem
kunnen medewerkers hun stem overbelasten. Op het plein en in de gymnastiek-
lokalen kunnen wel hoge geluidssterktes gehaald worden. Uit kan klachten ge-
ven voor de stem en beschadiging van het gehoor. Dit is in de gewone lessituatie
niet of minder aan de orde. De medewerkers dienen doeltreffend voorgdicht en
onderricht te worden over: de risico's van geluid, de genomen maatregelen, de
actiewaarden en de grenswaarden van goluid, de resultaten en de beoordeling
van geluidsmetingen met ean uitlKg van de betekenis en het gebruik van de
stem.

Maatregel Reali-
satie-
da-
turn

Da-
turn

ge-
reed



4. Zijn de werknemers in
de gelegenheid gesteld
periodiek hun geboorte
laten controleren?

Werknemers die bij hun werk blootstaan aan schadelijk geluid, dienen in de gele-
genheid gesteld te worden hun gehoor eens in de vier jaar te laten controleren
dooreen gecertificeerde arbodienst. De werknemer wordt van de resultaten op
de hoogte gebracht. Het audiometrische onderzoek is gericht op een vroegtijdige
diagnose van een eventuele achteruitgang van het geboorten gevolge van la-
waai en op behoud van het gehoor. Als bij een audiometrisch onderzoek bij een
werknemer een aantoonbare gehoorbeschadiging wordt vastgesteld, beoordeelt
de deskundige persoon of de beschadiging vermoedelijk het gevolg is van bloot-
stelling aan lawaai op het werk. Als dat het geval is dan wordt de beoordeling en
de meting, opnieuw uitgevoerd, worden de maatregelen ter voorkoming ofbeper-
king van de blootstelling herzien, wordt bij het nemen van maatregelen en het
toewijzen van ander werk zonder blootstellingsrisico, rekening gehouden met het
advies van de deskundige persoon en wordt iedere werknemer die op soortge-
lijke wijze is blootgesteld in de gelegenheid gesteld tussentijds opnieuw een ar-
beidsgezondheidskundig onderzoek in de vorm van een audiometrisch onder-
zoek te ondergaan.



5. Verlichting sn daglicht Antwoord/ Beschnj-
ving van het Geen
knelpunt

1. Zijn erin de werk-
ruimte voldoende dag- l
licht- en/of uiteichtope-
ningen aanwezig?

2. Is er voldoende licht
op de werkplek voor het
uitvoeren van de taak?

3. Heeft de werknemer
geen hinder van spiege-
tingen, contrastverschil-
len ofverblinding?

f

Toetichbng

Daglicht is niet verplicht in ruimten waarde aard van het werk of de aard van het
gebouw daglichttoetreding niet mogelijk maken. Om daglicht toe te laten mogen
de vensters zich eventueel ook in het dak bevinden of in interne wanden van het
gebouw, zoals bij atria on binnenplaatsen omdat werknemers ruimten zonder
daglicht als onaangenaam beschouwen. Om daglicht toe te laten kunnen de ven-
sters zich ook in hot dak, in interne wanden, bij atria en binnenplaatsen bevin-
den.

De werkplekverlichting dient te voldoen aan de minimale adviesverlichtingssterk-
ten uit NEN EN 12464. Globaal geldt voor verküersruimtes en magazijnen een
verlichtingssterkte van 100 lux, vour lesruimtes 300 lux en voor kantoren 500 lux.
Dit kan door kunstmatig of natuurlijk licht. Do gangen moetein voldoende en docl-
matig verlicht zijn. De verlichting mag geen risico's voorde veiligheid of de ge-
zondheid opleveren. De voor kun+C53stlicht gebruikte kleur mag de waarneming
van de veiligheids" on gezondheidssignalering niet wijzigen of beïnvloeden.

Togen spiegeling is zon- en helderheidswering verplicht. Dit geldt voor alle ruirn-
ten waar direct zonlicht binnenvalt en mot beeldschermen wordt gewerkt. Om
verblinding te voorkomen mag het contract (verschil in lichtsterktes niet te groot
zijn. Het contrast mag een maximaal luminantieverschil bij kritische waarneming
en veelvuldige blikwisselingenen van 1:3 (directe omgeving) en 1:10(perifere om-
geving) te hebben en in alle overige situaties tot 1: 10 en 1: 30. Do lokalen, werk-
en verblijfsmimtes, aan de zonzijds;, zijn voordien van geschikt zonwering aan de
binnen en / of, bij voorkeur, aan de buitenzijde.

Maatmget Reali-
satw-
da-
turn

turn

ge-
reed



Binnenktimaat

1. Is de luchtkwaliteit en
kwantiteit in orde? (Ven-
tilatie, tocht en luchtver-
versing)

Geen
knel-
punt

Antwoord/ Besehnj-
ving van het Geen
knelpunt

2. Is de temperatuur en
het klimaat op de werk-
plek aangenaam?

Toeflchfing

Voor een goede luchtkwaliteit is ventilatie noodzakelijk. De hoeveelheid is afhan-
kelijk van het activiteitenniveau en het aantal leerlingen en de medewerkers in de
ruimte. Minimaal is 30 - 35 m3/uur per persoon. Een luchtverversingsinstallatie
dient altijd bedrijfsklaar te zijn met een controlesysteem indien er door een sto-
ring in het ventilatiesysteem gevaar voor de gezondheid van de werknemers be-
staat en geen tocht te veroorzaken op de werkvloer. Bij het gebruik van aircondi-
tioningsystemen dient het systeem periodiek doorgemeten, geïnspecteerd en on-
derhouden te inspectie te worden om vervuiling in de luchttoevoerkanalen en de
filters en lekken in warmtewielen te voorkomen. In het bouwbesluit 2012 staan
de minimale eisen en in de NEN 1087 staat de bepaling van de capaciteit en de
plaats van de ventilatievoorzieningen daarmee wordt ook voldaan aan de Arbo-
wet.

De temperatuur wordt zowel in de zomer als in de winter als behaaglijk ervaren.
De temperatuur varieert tussen de 17 -27 graden Celsius en is afhankelijk van de
buitentemperatuur. De grenswaarden voor tocht zijn een maximale luchtsnelheid
van: 0, 15 m/s in de winteren 0, 25 m/s in de zomer. De norm voor het binnenkli-
maat is de NEN EN ISO 7730. Deze norm gaat uit van een voor de gemiddelde
mens comfortabele situatie en geeft daar waarden voor. Tijdelijke afwijkingen
van de norm voor het binnenklimaat door weersextremen worden toegestaan
voor maximaal 150 weeguren per seizoen. De optimale temperatuur is aftianke-
lijk van de zwaarte van het werk, de kleding en het seizoen. Over het klimaat zijn
ook bij optimale instelling circa 10% ontevredenen. De luchtvochtigheid dient tus-
sen de 30 en 70% te zijn.

Priori-
teit

Maatregel Reali-
satie-
da-
ttiCT.

Da-
turn
ge-
wd



7. Werkptekinnehting i Geen
Iknei-
punt

1. Is de beüldscherm"
werkplek ingericht vol-
gens de ergonomische
principes?

2. Is de werkplek inge-
richt volgens de ergono-
mische principes en
kunnen de werkzaamhe-
den veilig en gezond
worden uitgevoerd? |

Antwoord/ Beschnj-
vmg van het Geen
knetpunt

De beeldschcrm-
werkplekken van
de medewerkers
zijn niet voorzien
van geschikte bu-
reaustoelen, ver-
stelbare tafels en
ingericht volgens
de ergonomische
principes.

Toelichting

De stoel voor beeldschermwerk moet voldoen iian de NEN EN 1335-1. Aan-
dachtspunten zijn de instelmogelijkhedcn van de stoel, een goedü lendcnsteun,
in breedte verstelbare amnsteunen en de juiste instelling. De werktafel moet in
hoogte ingesteld worden op de gebruiker en voldoen aan de NEN 2449 Een zit
werktafel moet verstelbaar zijn tussen 62 en 85 cm en een stawerktafel tussen
90 en 128 cm. Vaste niet ingestelde tafels /ijn voor kort gebruik. De vorm en af-
metingen van de tafel dienen geschikt te zijn voor het werk. De diepte van het
blad dient bij een standaardbeeldscherm 80 cm en de kijkafstand meer dan 50
cm te zijn en 100 cm en 70 cm bij 17 inch of moer schermen. Het beeldscherm
moet altijd recht voor de werknemer geplaatst zijn zodat de gewrichtsstanden in
de nok in een neutrale positie blijven. De bovenrand van het beeldscherm dient
op of iets onder ooghoogte geplaatst worden. Bij hut gebruik van meer dan 2 uur
per dag van een laptop dient een laptop houder en een losse muis en toetsen-
bord gebruikt te worden. De muis dient naast het toetsenbord te liggen orn
schouderbelasting te voorkomen en het toetsenbord maximaal 10 cm van de
rand van de tafel. Voor het veelvuldig werken met papier is een concepthouder
noodzakelijk tussen het beeldscherm en het toetsenbord. De ruimte per mede-
werker is minimaal 7 m? en dient bepaald te worden met de NEN 1824 en de
NEN 2580.

BÏfde mrichting van de werkplek dient rekening gehouden te worden met de vol-
doende en goede zitgelegenheid. De kinderen zitten op laag meubilair, waardoor
de medewerker al snel te hoog zit. Bij de verzorging van kleine kinderen en het
opruimen van zware dingen zoals buiten-speelmaterialen is eveneens sprake
van extra fysieke belasting. De werkplek dient voldoende ruim, voldoende en ge-
schikte hulpmiddelen te hebben. Bij zittend en staand werk dient een geschikte
stoel en/ofstastoel, voldoende beenmimte en een op de juiste hoogte ingestelde
tafel beschikbaar te zijn. Het meubilair is geschikt voor de lengte van de luerling.
Minimaal eenmaal per jaar (liefst aan het begin van het schooljaar) wordt er ge-
controleerd of de leerlingen op/aan het juiste meubilair zitten. Meubilair is in een
goede staat.

Pnon-

moge-
lijk ri-
sico,
actie
we n-
selijk

Maatregel

Zorg ervoor dat de beeld-
schormwerkplck is ingericht
volgens de ergonomische
principes.

Reali-
sate-
da-
turn

Da-
turn

g@-
reed



3. Is de werknemer ge-
instrueerd en voorgelicht
over het gebruik van de
werkplek?

4. Is de werkplek van
een re-integrerende
werknemer aangepast
aan de beperking van
de werknemer?

Er wordt niet perio-
diek aandacht be-
steed aan de instel-
ling van de werk-
plek en de werk-
wijze op de werk-
plek. Dit kan leiden
tot klachten aan het
bewegingsappa-
raat. Het optreden
van klachten wordt
versterkt indien er
ook sprake is van
werkdruk.

(Nieuwe) werknemers moeten voorgelicht worden over de juiste werkhouding,
over het juist gebruik van de muis, het toetsenbord en de hulpmiddelen en over
het instellen van de tafel en stoel en het opstellen van het beeldscherm. Perio-
diek moet de zit en werkinstructie herhaald worden.

Indien de ziekte of afwijking van de medewerker dit vereist, is aanpassing van de
werkplek verplicht volgens deArbowet. Werkplekaanpassing kan te maken heb-
ben met afmetingen en werkhouding, wanneer het beperkingen in de bewegings-
functies van de medewerker betreft, maar tegenwoordig is er veel gespeciali-
seerde software (bijv. spraaktechnologie) waarmee arbeidsgehandicapte werk-
nemere prima hun werk kunnen verrichten. Toegankelijkheid door een rolstoel
een rolstoelgebruiker dient zelfstandig het gebouw in te kunnen komen naar zijn
werkplek. De eisen voor de toegankelijkheid zijn: een invalidentoilet met een
alarmeringssysteem, een vrije breedte in de gangen minstens 1, 2 m, hellingen
van maximaal 4% en een maximaal hoogteverschil van 1 m, drempels maximaal
20 mm hoog, ed. Indien er klanten worden ontvangen zijn er extra eisen voor de
toegankelijkheid en de balie. De werkplek dient aangepast te worden aan de be-
perking van de medewerker

moge-
lijk ri-
sico,
actie
wen-

selijk

Geef periodiek instructie en
voorlichting over het gebruik
en het instellen van de
beeldscherm werkplek.



8. Psycho-sociale belas-

1. Wordt de psycho-so-
ciale arbeidsbelasting
periodiek onderzocht en
geanalyseerd?

2. Zijn de werktaken van
de medewerkers ver-
deeld evenwichtig ver-
deeld en is de werkdruk
goed?

3. Hebben de medewer-
kers voldoende regel-
mogelijkheden voor or-
ganisatorische proble-
men?

Geen
knel-
punt

Antwoord/ Beschrij-
ving van het Geen
knelpunt

De werkdruk wordt
als hoog ervaren.
De vraag is of de
werkdruk hoog is of
dat deze zo beleeft
wordt door de ver-

anderingen in het
onderwijs op het
gebied van wcrkta-
ken en functie-in-
houd. ben andere
vraag is hoe ver-
houden de werkta-

ken zich tot het pri-
maire proces.

Toelichting

Onderzoeken en analyses zijn de QuickScan van SZW, de (vor?:uim)rapportages
van de Arbodienstverlener, het preventief medisch onderzoek (PMO), het rnede-
werkerstevredenheidsondenzoek (MTO), de terugkoppelingen uit functionerings-
gesprekken over de motivatie en de betrokkenheid van de medewerkers en sig-
nalen van medewerkers bij leidinggeven ofP&O over werkdruk ed.. De analyse
van de onder/. oeken wordt<-C57 aangevuld met signalen van de werkvloer. Sig-
nalen zijn klachten over de dienstverlening van inedewerkcre, ouders en leer-
lingen, spanningen op de werkvloer, een hoge rneldingsfrequentie van kortdu-
rend verzuim on een verhoogt aantal incidenten. Psychosociale arbeidsbelasting
kan worden veroorzaakt door werkdruk, agressie, intimidatie, disbalans in de
worktaak of pesten. Bij signalen van psycho-Südalc arbeidsbelasting worden
passende maatregelen genomen.

Werk dient te bestaan uit uitvoerende en andere taken. Het work dient een afwis-
selt on uitdagend en met een goede balans tussen over en onder belasting te
z.\\n. Rr zijn duidelijke taak- en functiebeschrijvingen. De school heeft een scho-
lingsbekiid, een persoonlijk
ontwikkelingsbeleid en een mobiliteitsbeleid. De school hoiidt expliciet rekening
met de werkbelasting voor zwangere en pas bevallen medewerksters. Nieuwe
medewerkers en stagiaires worden voldoende ingewerkt en begeleid

Medewerkers kunnen zelf problemen, zoals onvoldoende of ongeschikt materiaal
of informatie rond de uitvoering, van het werk üplosson. Zi|' hebben voldoende
mogelijkheden voor overleg met collega's en mot de leidinggevende. De werknc-
mer heeft voldoende vrijheid om het werk zelf te organiseren. Er is een duidelijke
taakomschrijving, heldere beoordelingscriteria, terugkoppeling over de kwaliteit
van het werk en afwijkende werktijden worden vroegtijdig en in overleg afgespro-
ken en de pieken in de werkdruk worden zoveel mogelijk verdeeld.

be-
lang-
rijk ri-
sico,
actie
nood-
zake-

lijk

Maatregal

Zorg ervoor dat de werkta-
ken en de werkdruk van de
medewerkers passend en
evenwichtig verdeeld zijn.

Reali-
satie-
da-
turn

Da.
turn
ge-
reed



4. Is de samenwerking
met en de contacten

tussen collega's onder-
ling prettig?

5. Is er een klachtenre-
geling en een vertrou-
wenspersoon aange-
steld voor ongewenste
omgangsvormen?

6. Zijn er protocollen
voor het intemetge-
bruik, social media ge-
bruik en e-mailverkeer?

Informeel contact en samenwerken met collega's is belangrijk. Het werk samen
met collega's uitvoeren, voor elkaar werk uitvoeren tijdens drukte veriaagd de so-
ciale werkdruk. Zicht op de activiteiten van de organisatie en de eigen rol daarin
zorgt voor een positievere beleving van de sociale werkdruk en de werkkwaliteit.
Een positieve werksfeer draagt bij in een positieve beleving van het werk.

Personeel en leerlingen weten bij wie welke klachten over agressie en geweld,
pesten, discriminatie en seksuele intimidatie gemeld worden. Voor de behande-
ling van de klachten is een protocol met aandacht voor preventie, voorkomen en
beperken van agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie
en de nazorg. De ouders, leerlingen en personeel zijn door de school geïnfor-
meerd over de procedure en het protocol. De school heeft één of meer vertrou-
wenspereonen. De medeweikers zijn voldoende getraind in het signaleren en het
omgaan met agressief gedrag. In de procedure voor ongewenste omgangsvor-
men is geregeld hoe klachten worden ingediend, afgehandeld, gesanctioneerd
en wat de bezwaarprocedure is.

In een gedragscode voor het gebruik van internet en sociale media door mede-
werkere en leerlingen kan het gebruik van filters, de voorlichting over de gevaren
aan leerlingen, de regels en de communicatie met de betrokkenen (medewer-
kers, leerlingen, ouders) schriftelijk vastgelegd worden. Denk na over een ge-
dragscode en de maatregelen bij overtredingen. Maak afspraken over hetmel-
den van incidenten.




